
NAAMLIJST
DER TOT' HEDEN IN NEDERLANDWAARGENOMENBIJEN-SOORTEN

(Hymenoptera Anthophila)

OPGEMAAKTDOOR

C. RIT SEMACz.

1. Fodiens, Kirby.

2. Succincta, Linn.

I. Gen. COLLETESLatr.

Schenck, Die Nassauisciien Bienen (Jafirb.d.

Vereins f. Naturk, in Nassau. Heft. XIV

(1861), S. 299, n" 1.

Bij Rotterdam, Fransen. — In de duinen

bij 's Gravenhage en Scheveningeu en bij

Amersfoort, v. d. Wulp. —In de duinen

bij Velzen, Bloemendaal, Overveen, Voge-

lenzang, Katwijk-binnen en Scheveningeu
,

en te Noordwijkerhout , in Junij, Julij en

Augustus, Ritsema.

Schenck, N. B. S. 300, n° 2.

Het wijfje bij Leiden, Snellen van Vollen-

lioven. —Te Driebergen, Six. — Bij

Leiderdorp en Velp en in de duinen bij

Katwijk-binnen , in Augustus en Septem-

ber , Ritsema. —In Augustus op de Meer-

dervoortsche duinen bij den Haag des

avonds geheele klompen mannetjes aan

helmstengels, v. Voll. — Een c? bij

Utrecht, Six. — Eenige mannetjes in

Junij bij Velp, Rits. (')

(1) Het mannetje verschilt van dat in 1877 als zoodanig van Schenckontvangeu.
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4. Daviesana, Kiiby.

5. Spec?

3. Marginata, Linn. Schenck, .Y. B. S. 300, n" 3.

Bij Rotterdam, Fransen. —Bij Wassenaar,

V. d. Wulp en Piaget. — In de duinen

bij Velzen, Bloemendaal en Overveen, in

den Aerenhout en den Vogelenzang, bij

Noord wij kerhout, Baarn en Jsijmegen, in

Junij , Julij en Augustus , Kits. —Een

^ 30 Junij aan den Plasmolen in Limburg,

V. Voll.

Schenck, N. B. S. 300, n" 5.

Twee mannetjes bij Breda 8 Junij 1878 , Rits.

Het (? in het laatst van Junij en in Julij

1877 niet zeldzaam op bloemen van dis-

tels en Bryonia dioica in de duinen bij

Bloemendaal, doch slechts een enkel $,

Rits. (»)

6. Cunicularia, Linn. Schenck, N. B. S. 301, n° 7.

Bij Wassenaar, v. Voll, en Rits, —Bij

Rotterdam, Fransen. — Bij 's Graven-

hage , v. Voll, en v. d. AVulp. —Bij Mid-

delburg, Gerth van Wijk. —In April

1866 een ? met haar nestje opgegraven

in de duinen achter Overveen; in den

Vogelenzang en den Aerenhout, te War-

mond en te NoordwiJK in April op katjes

van Salix capraea, Rits.

II. Gen. PROSOPISFabr.

7. Variegata, Fabr. Schenck, N. B. S. 318, n" 1.

Een $ in Holland, Havelaar. —Dezelfde

sexe bij Utrecht, Six, en aan de Water-

Meerwijk bij Nijmegen 26 Julij 1868,

Rits. —Een <? 30 Junij 1878 aan den

Plasmolen in Limburg, Rits.

(1) Waarschijnlijk Colletés halteata Nyl.
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8. Spec?

9. Signata^ Panz.

10. Confusa, Nyl.

11. Armillata, Nyl.

12. Pictipes, Nyl.

Beide sexen in Junlj 1877 op de duinen

bij Bloemeudaal op Ech'uim viiifjare en

Sechi m acro, Rits. (')

Schenck^ N. B. S. 318, n° 3.

Te Leiden en 's Gravenhage, v. Voli. —
Te Rotterdam, v. Voli, en Fransen. —
Bij Driebergen, Six. —Te Hilversum,

V. Bemmelen. —In den Haarlemmerhout,

te Warmond, Velp en Nijmegen en in de

duinen bij Bloeraendaal , vooral op bloemen

van wilde reseda, in Junij en Julij
,

Rits. —Volgens Gerth van Wijk op Wal-

cheren.

Schenek, N. B. S. 318, n° 4.

Te Leiden, v. Voll. —Te Utrecht, Six.

—Te Rotterdam, Fransen. —Bij Haar-

lem, Leiden, Breda, Baarn, Oosterbeek

en Nijmegen , in Junij , Julij en Augus-

tus, Rits. —Volgens Gerth van Wijk

op Walcheren.

Schenek, N. B. S. 319, n" 8.

Te 's Gravenhage, v. Voll, en von Rosen-

berg. —Te Rotterdam , Fransen en Veth.

— Te Amsterdam, Swierstra. — Te

Leiden, Noordwij kerhout en Beekhuizen,

in Mei, Junij en Augustus, Rits. —Bij

Vlissiugen in Julij, Veth. — Volgens

Gerth van Wijk bij Middelburg.

Schenek, ^. B. S. 319, n° 9.

Een 2 in Julij 1874 te Velp, een dito 28

Junij 1878 te Beekhuizen en het <? 29

Junij 1877 in de duinen bij Bloemendaal

op bloemen van Achillea millefolium en

in Julij te Baarn, Rits.

(1) Verwant aau Büaiata, Kirby $ {Änmlam, Kirby ^
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13. Brevicornis, Nyl. Schenck, N. B. S. 321, w" 13.

Een paartje in Holland, en een $ in Junij

bij den Haag , v. Voll. —Een i in Junij

1872 te Velzen , enkele mannetjes in Junij

1877 in de duinen bij Bloemendaal op

Sedum acre en Rubus caesius
, en een dito

op Rubus in de duinen bij Katwijk-binnen

19 Junij 1878, Rits.

14. Communis, Nyl. Schenck, N. B. S. 321, n" 14.

{— annulata, F. nec.L.) Te 's Gravenhage , v. Voll., v. d. Wulp en

van Hasselt. —Te Rotterdam, Fransen.

—Te en om Haarlem en Leiden , bij

Nijmegen, Hattem, Velp en Baarn, in

Junij , Julij en Augustus , Rits. —Vol-

gens Gerth van Wijk op Walcheren.

in. Gen. SPHECODES,Latr.

15. Fuscipennis, Germ. Schenck, N. B. S. 306, n" 1.

Bij Utrecht , Six. —In de duinen bij Was-

senaar, V. Voll., en in die bij den Haag,

V. d. Wulp. —Bij Rotterdam, Fransen.

—Te Noordwijk, v. Bemm. —Te Kat-

wijk, Perrin. — In den Aerenhout en

den Vogelenzang, in de duinen bij Sche-

veningen , Katwijk binnen en Bloemendaal

en op Texel , Rits. —Volgens Gerth van

Wijk op Walcheren.

16. ScabricolHs, Wesra. Schenck, Zweiter Nacldrag zur N. B. (Jahrb.

(1. Vereius f. Naturk, in Nassau, Heft.

XXI und XXII (1868) S. 320.

Een c? bij Rotterdam, Fransen.

17. Perversus, Rits. nov. Een $ in Augustus te Velp, Rits. (')

spec.

(1) Zie de beschrijving hierachter.
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18. Gibbus, Linn. Schenck, N. lì. S. 306, n° 2.

Bij Utrecht, Six. —Bij Rotterdam, Fran-

sen. — Te Voorburg en in de duinen

bij den Haag, v. d. Wulp. — In de

Water-Meerwijk bij Nijmegen, te Velp

en in de duinen bij Katwijk en

Bloemendaal, Rits. — Bij Vlissingen,

Veth. —Volgens Gerth van Wijk bij

Middelburg.

19. Subquadratus, Smith. Schenck, iV. B. S. 307, n" 4.

Bij Driebergen, Six. — Bij Rotterdam,

Fransen en Piaget. —Bij 's Gravenhage,

V. d. Wulp en van Hasselt. —Te Kat-

wijk-binnen, in den Vogelenzang en bij

Breda, Rits.

20. Rufescens, Fourcr. Schenck, N. B. S. 306, n" 3.

Te Naarden, de Haan. —Te Katwijk,

Wassenaar en Wort-Rhede, v. Voll. —
Bij Rotterdam, Fransen en Snellen. —
Bij het Huis Ter Heide, Piaget. — In

den Vogelenzang, in de duinen bij Bloe-

mendaal, op rexel, bij Breda en bij

Leiden, Rits.

21. Rufiventris, Wesm. Schenck, N. B. S. 307, n° 5.

Het ? in April 1876 in den hortus bota-

nicus te Middelburg , Gerth van Wijk. —
Een dito 21 Junij 1878 op het plantsoen

te Leiden op Aegopodiiim, Rits.

22. Ephippium, Linn. Schenck, N. B. S. 308, n" 7.

(= Geo/fVc^MS, Kirby). Bij Utrecht, Six. —Bij Amersfoort, v.

Voll. - Bij Rotterdam, Fransen. —
Om Leiden, in den Vogelenzang, in de

duinen bij Bloemendaal en op Texel,

Rits. — Volgens Gerth van Wijk op

Walcheren.
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IV. Gen. HALICTUS, Latr.

23. Seicinctus, Fabr. Schenck, iV. B. 8. 280, n° 1.

Een <? in Holland, v. Voll. —Een zesta

wijtjes 8 Junij 1878 te Breda, en 30

daaraanvolgende een te Nijmegen en een

aan den Plasmolen (Limburg), Rits.

24. Xanthopus, Kirby. Schenck, N. B. S. 281, n° 3.

Een 5 in Mei 1866 in het Overmaassche,

Piaget.

25. Rufocinctns, Sich. Schenck, IS'. B. S. 281, n" 5, 283, n" 14

und 15, und 394 n° 18.

Een <? behoorende tot de variëteit Haemor-

rlioidalis Schenck in Julij bij den Haag,

V. d. Wulp.

26. Sexnotatus, Kirby. Schenck, .V. B. S. 282, n° 6.

Bij 's Gravenhage, v. d. Wulp. — In den

Aerenhout bij Haarlem ,
bij Bloemendaal

,

Beverwijk, Velp, Breda en Leiden, Rits.

—Op Walcheren volgens Gerth van Wijk.

27. Sexsignatus, Schenck. Schenck, Zwoiler Nachtrag zur N. B. {Jahrb.

d. Vereitis f. Naturk, im Herzogt hum

Nassau, Heft XXI und XXII (1868) S.

311, n" 15.

Een 2 bij Rotterdam, Fransen. — Twee

wijfjes te Breda 8 Junij 1878, Rits. —
Een $ in Junij bij den Haag, v. Voll.

28. Quadrinotatus, Kirby. Schenck, .Y. B. S. 282, n" 8.

Bij Rotterdam, Fransen. —Te Leiden,

Pen-in en Rits. —Te Voorschoten , War-

mond , Noordwijk , Utrecht en Breda
, Rits.

29. Canescens, Schenck. Schenck, Beri. Entom. Zeitschr. Jahrg. 1874

S. 162, n' 5.

Een $ in den Vogelenzang bij Haarlem,

2 Mei 1868 , en een dito te Noordwijk
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op katjes van Salix caprara 20 April

1877, Rits.

30. Leucozoniiis, Kirby. Schenck, N. B. S. 283, n° 12.

Bij Driebergen, Six en van Bemmelen. —
Bij Utrecht, Piaget. —Bij Groningen,

de Gavere. —Bij Rotterdam , Fransen. —
Bij Amersfoort en Zandvoort ,

v. d. Wulp.

—Te Warmond, v. Bemm. —Bij Lei-

den, V. Voll en Rits. —Op Texel, bij

Haarlem, Baarn, Hattem, Velp, Nijme-

gen en Breda, Rits. — Op Walcheren

volgens Gerth van Wijk.

31. Zonulus, Smith.

32. Rubicundus, Christ.

(= nidulans, Walk).

Schenck, N. B. S. 283, n 13.

Bij Driebergen, Six. — Bij Rotterdam,

Fransen. —Te Valkenburg bij Leiden,

Perrin. —Te Voorschoten ,
Beverwijk

,

Baarn , Velp en Breda , Rits. —Op Wal-

cheren volgens Gerth van Wijk.

Schenck, N. B. S. 284, n° 17.

Bij Utrecht, Six en v. Bemm. — Bij Rot-

terdam, Fransen. —Te Rijen bij Breda,

Piaget. — In het Ginneken, v. Voll, en

Rits. —Te Velp, bij Nijmegen, in de

duinen bij Bloemendaal en Katwijk-binnen
,

bij Leiderdorp en Woubrugge , te Haarlem

en op Texel, Rits. —Op Walcheren vol-

gens Gerth van Wijk.

33. Maculatus, Smith. Schenck, N. B. S. 284, n" 18.

Een (? in Augustus te Vorden, de Gavere.

—Het ? 26 Julij 1876 in den hortus

botanicus te Middelburg , Gerth van Wijk,

en 28 Junij 1878 aan den Westervoort-

schen dijk bij Arnhem, Rits.

34. Cylindricus, Fabr. Schenck, N. B. S. 284, n" 19.

{=vulpinus, F. necNyl. Bij Leiden, de Haan, v. Voll, en Rits. —
en ftk/omma/ts, Kirby). Bij Utrecht, Six. —Bij 's Gravenhage

,

V. Voll, en V. d. Wulp, —Bij Voor-
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35. Albipes, Fabr.

schoten, Piaget. —Bij Arnhem, de Ga-

vere. —i*Bij Rotterdam, Fransen. —Te

Haarlem, Bloemendaal, Velzen, Baarn,

Velp, Ginneken en op Texel, Rits. —
Op Walcheren volgens Gerth van Wijk.

Schenck, N. D. S. 286, n" 21.

Een 5 in Junij bij Renkum, v. Voll. —
Dezelfde sexe 28 Junij 1878 te Velp, Rits.

36. Affinis, Schenck

37. Spec?

38. Intermedins,

Schenck.

39. Spec?

40. Brevicornis, Schenck

41. Punctatissimus

42. Sexstrigatus
,

Schenck

43. Spec?

Schenck, Zweit. Nacfitr. z. N. B. S. 302, n" 3.

Een (? in Julij bij Voorst, Wttewaall. —
Een dito in Holland, v. Voll, en een te

Oosterbeek en te Velp, Rits.

Een $11 Jnlij bij Utrecht, v. d. Wulp.

Schenck, Zweit. Nachlr. z. N. B. S. 309, n" 9.

Een $ te 's Gravenhage, v. d. Wulp. —
Twee wijfjes te Warmond in Mei en Junij

,

Rits.

Het 5 in de tweede helft van Mei 1877

niet zeldzaam in de duinen bij Bloemen-

daal in bloemen van Veronica cìiamaedri/s,

een c? aldaar 25 Aug. op een distelbloem,

Rits.

Schenck, Zweit. Nachlr. z. N. B. S. 310, n° 14.

Drie wijfjes 29 Mei 1872 op Texel, en 9

Junij 1878 vele wijfjes in het Ginneken

bij Breda in bloemen van Ilieraceuiu, Rits.

Schenck, N. B. S. 288, n" 23.

Schenck. Bij Rotterdam, Fransen. —Bij Wassenaar

en Bergen-op-Zòom , Piaget. — In den

Haarlemmerhout, bij Bloemendaal, Vel-

zen, Rhedersteeg en op Texel, Rits.

Schenck, Zweit. Nachtr. z. N. B. S. 42, n' 13.

Bij Utrecht, Six. —Bij Rotterdam, Fran-

sen. —Bij Leiden, Perrin.

Een 5 in het Ginneken 9 Junij 1878 in eene

bloem van llieraccnm pilosella. Rits.
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44. Spec?

4Ò. Villosulus, Kirby

46. Minutus, Kirby.

Een $ 28.Juiiij*1878 te Velp, Rits. '
'•

Schenck, iNV B. S. 289, n' 28.

Bij Rotterdam , Fransen. —Bij Wassenaar,

V. Bemm. en Rits. — Bij Valkenburg
,

. Perrin. —In den Aerenbout, bij Katwijk-

.
bijapen eniNoordwijkerhout, in het Gin-

neken, te Baarn, te Velp, te Oosterbeek

en op Texel, Rits.

Schenck, N. B. S. 289, n" 29.

Een c? te Velp 28 Junij 1878, Rits.

47. Nitidiusculus, Kirby. Schenck, N. B. S.
2?J),

n" 32.

Bij Rotterdam , v. Voll, en Fransen. —In

.' '- ' ' 'de duinen bij Bloemendaal, bij Warmond
* ' ' ' en op Texel, Rits.

48. Minutissimus, Kirby. Schenck, N. B. S. 291, n" 38.

Het $ in Mei bij. Leiden, v. Voll, en Rits.

—Een <? bij Rotterdam, Fransen. —Op

Walcheren volgens Gerth van Wijk.

49. Lucidulus, Schenck. Schenck, IS. B. S. 292, n° 40.

Een $ in September te Noordwijk, v. Voll.

—Een dito in Mei te W^armond en in

Junij in het Ginneken en te Velp, Rits.

—Op Walcheren volgens Gerth van Wijk.

Schenck, N. B. S. 294, n" 45.

Bij Rotterdam, Fransen, Snellen en Piaget.

—Bij Utrecht, Six en v. d. Wulp. —
Bij Wassenaar, v. Voll. —In de duinen

bij Scheveningen , v. d. Wulp, en in die

bij Bloemendaal, Overveen en Katwijk-

binnen, Rits. —Bij Middelburg, Gerth

van Wijk en La Fontijn. —Bij Leiden,

Breda, Velp en Nijmegen, Rits. —Bij

Katwijk en Leiden, Perrin.

Schenck, N. B. S. 294, n^ 47.

Een S in Zeeland ,
Herklots. —Beide sexeu

te Leiden, Perrin en Rits. —Het 2 te

Middelburg, Gerth van Wijk.

50. Flavipes, Fabr.

51. Smeathmanellus,

Kirby,
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52. Morio, Fabr.

53. Leucopus, Kirby.

Schenck, N. B. S. 295, n" 48.

Een <? bij Driebergen, Six.

Schenck, N. lì. S. 295, n" 49.

Beide sexen bij Rotterdam, Fransen en bij

Leiden, Rits. —Het i bij Haarlem en

Nijmegen, Rits. —Het j te Wolf hezen,

V. d. Wulp, bij Valkenburg, Perrin, bij

Breda, Rits. en bij Bergen-op-Zoom, Pia-

get. —Op Walcheren volgens Gerth van

Wijk.

V. Gen. Aï^ DRENA, Fabr.

54. Schrankella, Nyl.

55. Cingulata, Kirby.

56. Cetii, Schrank.

57. Florea, Fabr.

58. Rosae, Panz.

69. Cineraria, Linn.

Schenck, K lì. S. 234, n° 2.

Een <? op het landgoed Doorwerth 27 Mei

1874, Bakker.

Schenck, N. B. S. 235, n" 3.

Bij Utrecht, Six. —Te Doorn en Odijk,

Hugo de Vries. —Te Bergen-op-Zoom
,

Piaget. —In de duinen bij Bloemen daal,

onder Katwijk- binnen en bij Loosduinen,

Rits.

Schenck, N. B. S. 235, n" 4.

Een 2 8 Aug. te Empe, v. d. Wulp. —
Een c? in Junij 1874 te Velp, Rits.

Schenck, N. B. S. 236, n" 5.

Een paartje 20 Junij 1876 bij Vlissingen,

Gerth van Wijk.

Schenck, N. B. S. 236, n" 6.

Drie wijfjes 1 Aug. te Empe, v. d. Wulp.

—Een dito bij Breda, Heylaerts.

Schenck, N. B. S. 237, n° 9.

Bij Leiden, Overdijk, v. Voll, Perrin en

Rits. —Bij Rotterdam, Fransen en Pia-

get. —Bij Utrecht, Six. —Bij Ooster-

beek, V. Bemm. —Te Brummen, v. Voll.

-- Op Walcheren volgens Gerth van Wijk.
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60. Pilipes, Fabr.

31

61. Ovina, Klug.

62. Clarkella, Kirby.

(= bicol&i'f Fabr.)

Schenck, N. B. S. 237, n" 10.

Bij Leiden een j in Junij , v. Voll. —ßij

Rotterdam beide sexen , Fransen. —Te

Oosterbeek een j en te Velp een <J in

Julij , Rits. — Op Walcheren volgens

Gerth van Wyk.

Schenck, N. B. S. 237, n" 11. (hier als

Pratensis, Nyl).

ßij Leiden , v. Voll. — Bij Rotterdam
,

Fransen. —Bij den Haag, v. d. Wulp

en Rits. —Te Noordwijk in April op

wilgenkatjes. Rits.

Schenck, N. B. S. 237, n" 12. —ld. Zweit.

Naeìitr. z. N. B. S. 21 , n" 8.

Bij Utrecht, Six. —Bij Leiden, v. Voll.

en Rits. —Bij Valkenburg, Perrin. —
Aan de oude Plassen bij Rotterdam

,

Piaget. —In den Vogelenzang, bij Noord -

wijk en te Warmond beide sexen in April,

Rits. — Op Walcheren volgens Gerth

van Wijk.

Schenck, iV. B. S. 237, n" 13.

Bij Leiden, Overdijk, v. Voll, en Rits. —
Bij Rotterdam , Fransen en Piaget. —Bij

's Gravenhage , v. d. Wulp. —Op Wal-

cheren volgens Gerth van Wijk.

64. Trimmerana, Kirby. Schenck, N. B. S. 237, n° 14.

Beide sexen bij Utrecht , Six , en bij Leiden,

Rits. —Het Î bij den Haag v. Voll, en

bij Rotterdam , Fransen. —Het <? aan

de Oude Plassen bij Rotterdam, Piaget.

—Op Walcheren volgens Gerth van Wijk.

63. Nitida, Kirby.

65, Apicata, Smith. Schenck, N. B. S. 238, n" 15.

Een $ 13 April 1877 op katjes van Salix

aijiiaca te Noordwijk, Rits.
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G6. Spec?

G7. Nigro-aenea, Kìrby,

68. Tibialis, Kirby.

Beide sexen in April te Noordwijk op katjes

van Salix capraoa en in dezelfde maand

een ç te Loosduinen en Katwijk-binnen

op katjes van Salix repens, Rits. —Een

e? te Warmond, Rits. en bij den Haag,

V. Voll., eveneens in April.

Schenck, N. B. S. 239, n° 16.

Een ? bij Utrecht, Six. —Beide sexen te

Velp, Loosduinen en Katwijk-binnen,

Rits. —Het <7 bij Rotterdam, Fransen,

den Haag, v. d. Wulp en bij Leiden,

V. Voll. —Op Walcheren volgens Gerth

van Wijk.

Schenck, N. fì. S. 239, n" 17.

Bij Leiden, Overdijk, v. Voll, en Rits. —

•

Bij Utrecht, Six. —Bij Driebergen, v.

Bemm. —Bij Rotterdam, Fransen. —
Bij Haarlem en op Texel, Rits. —Op

Walcheren volgens Gerth van Wijk.

Schenck, N. B. S. 240, n" 18.

Het $ bij Leiden, de Haan, v. Voll, en

Rits. —Bij Utrecht, Six. —Bij Rotter-

dam, Fransen en Piaget. —Bij Valken-

burg, Perrin. — Het c? bij Leiden en

den Haag, v. Voll, en te Warmond,

Rits. — Op Walcheren volgens Gerth

van Wijk.

70. Haemorrhoa, Fabr. Schenck, .V. B. S. 240, n" 19.

' (=a//>if«;/s, Kirby). Bij Leiden, v. Voll, Perrin en Rits. —
In het Haagsche bosch, v. Voll. —Bij

Utrecht, Six. —Bij Rotterdam, Fransen

en Piaget. —Bij Groningen, de Gavere.

—Bij Leeuwarden, H. Albarda. —Te

Wassenaar, Voorschoten, Warmond,

Noordwijk, in den Vogelenzang, te Haar-

lem en te Bloemendaal, Rits. —Volgens

Gerth van Wijk op Walcheren.

69. Fulva, Schrank.
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VERSLAG
VA> DE

TWAALFDEWINTERVERGADERING

DER

EDERIAJIDSCHE ESTOMOIOGISCHEMEESIfilBlG,

GEHOUDENTE LEIDEN

op Zondag: 22 December 1878,

des morgens ten 10 ure.

Voorzitter Mr. S. C. Snellen van VoUenhoven; voorts tegenwoordig

de heeren Mr. W. Albarda, A. A. van ßemraelen, Mr. A. Brants,

A. W. Carrière jr., Jhr. Dr. Ed. J. G. Everts, J. W. B. Gunning,

Dr. A. W. M. van Hasselt, Mr. A. F. A. Leesberg, A. C. Oude-

mans. Dr. E. Piaget, C. Ritsema Cz., K. N. Swierstra, P. C. T.

Snellen, Professor P. J. Veth, H. J. Vetli en F. M. van der Wulp.

Van de heeren Ch. Destrée jr., Henri W. de Graaf, Mr. M. 's Gra-

vesande Guicherit, R. T. Maitland en Dr. J. Ritzeina Bos is berigt

ingekomen dat zij verhinderd zijn de vergadering bij te wonen.

De Voorzitter opent de vergadering met de volgende toespraak:

„Mijne Heeren!

„Het strekt mij tot een waar genoegen na eene interruptie van

vele jaren weder eens eene vergadering der Nederlandsehe Entomo-

logische Vereeniging te mogen openen en leiden : maar het is met

een gemengd gevoel dat ik die woorden uitspreek, dat ik mijne

vreugde daarover te kennen geef.
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„Immers sedert ik het presidium iiederlegde, zijn vele jaren ver-

loopen en op mijnen leeftijd telt dit veel, zoodat het niemand vreemd

zal voorkomen indien ik heden ook huivering te kennen geef en

twijfel of mijne schouders nog wel kracht genoeg hebben voor de

taak, die ik weder ga aanvaarden. Toen dezen zomer onze president

Mr. W. Albarda het stellige besluit te kennen gaf om het voorzitter-

schap en tevens het Hdmaatschap van het Bestuur neder te leggen,

viel de keuze der overige leden van het Bestuur op mij en ik ge-

voelde mij daardoor gevleid, zoodat ik misschien te vroeg mijne

adhaesie gaf aan het besluit. Toen in de vergadering de mededeeling

daarvan geschiedde, was het mij aangenaam de blijken van bijna

algemeene sympathie te mogen opmerken en het is voornamelijk

daardoor gesterkt, dat ik de eervolle taak wederom aanvaard om

eenige der volgende vergaderingen te leiden en aan het hoofd van

uw bestuur plaats te nemen. Weest overtuigd , mijne Heeren , dat

ik even als vroeger mijne beste krachten zal wijden aan de belangen

onzer bloeijende Nederlandsche Entomologische Vereeniging.

„ Ondertusschen, mijne Heeren, kan niemand meer dan ik betreuren

dat onze Voorzitter Albarda zich door overwegingen van bijzonderen

aard
,

gegrond op familie-omstandigheden en het verwijderd zijn zijner

woonplaats van het centrum onzer bijeenkomsten, genoodzaakt heeft

gezien, het bestuur onzer Vereeniging te verlaten. Zijn ijver voor

den bloei van ons Genootschap toch is gedurende de jaren van zijn

presidentschap voortdurend gebleken, niet alleen uit hetgeen hij zelf

daarvoor heeft verrigt, maar ook door de vele besluiten die op zijn

initiatief genomen zijn. Ik behoef U slechts te wijzen op de subsidie

die wij van de Regeering genieten en die wij schier geheel aan zijne

bemoeijingen te danken hebben, aan de maatregelen omtrent het tijd-

schrift en zoo vele andere zaken in die jaren tot stand gekomen.

Het Bestuur heeft zich dan ook verpligt gevoeld hem schriftelijk den

dank te betuigen dien het voor al zijn sti'even en werken gevoelde en

is daarmede zoo ik vertrouw de tolk geweest van uw aller gevoelens.

In de Zomervergadering reeds moesten wij zijn bijzijn missen,

maar hoeveel te treuriger worden wij gestemd, wanneer wij daaraan

gedenken dat hij , die onze laatste bijeenkomst leidde en die toen nog

zoo vol levenskracht scheen, nu reeds aan zijne betrekkingen en

ons Genootschap ontrukt, de sombere vallei des doods ingetreden

is. De goede, hartelijke, gemoedelijke Lewe is ons ontvallen. Zeker,

mijne Heeren, weinig tijdingen hebben mij zoo getroffen als die van
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zijn overlijden, want zij kwam onverwacht en zij stelde plotseling

de droevige waarheid voor oogeu dat zijne liefelijke persoonlijkheid,

zijn opwekkend gezelschap ons voor altijd ontnomen was. Wat is zij

ons aangenaam de gedachte, dat het besluit om in Nijmegen bijeen

te komen ook juist de aanleiding geweest is om hem in het laatste

jaar zijns levens, dat wel niemand vermoeden kon, nog die hulde te

bewijzen die hij zelf hoog scheen te waardeeren, van onze president

te zijn op vergadering en excursie. Onze vriend Lewe van Middel-

stum was een braaf man , een edel gemoed , een ijverig lid onzer

Vereeniging. Zijne herinnering zal steeds bij ons in eere blijven. (')

„Den 13'^"" Junij van dit jaar ontviel ons mede ons correspon-

deerend lid Prof. Dr. Carl Stal, Intendant van de entomologische

afdeeling van 's Rijks Museum te Stockholm. Hij bereikte slechts den

ouderdom van 45 jaren, zijnde den 21'"''' Maart 1833 geboren,

maar hij heeft dien betrekkelijk korten leeftijd wel besteed, daar hij

van het jaar 53 af tot 78 toe geen jaar heeft voorbij laten gaan

zonder een of meer wetenschappelijke bijdragen ter perse te zenden.

Zoo als U bekend zal zijn , heeft hij voornamelijk de orde der He-

miptera behandeld, doch ook over Coleoptera en Orthoptera heeft hij

belangrijke werken geleverd. Hij wedijverde met zijn' voorganger

Boheman in productiviteit; de lijst zijner grootere en kleinere werken

(1) De heer H. Baron Lewe van Middelstum was den 24steii February 1819 in

de stad Groningea geboren. Zijn vader, E. J. Baron Lewe van Middelstum, woonde

doorgaans op het kasteel Eewssum te Middelstum
,

prov. Groningen. Zijne moeder

heette M. R. B. I. van Hasselt en was eens zuster vau den natuuronderzoeker Coert

van Hasselt, die met Kuhl eene onderzoekingsreis in Nederl. Üost-Indié gemaakt

heeft. Deze was het die de eerste lust tot het verzamelen van vlinders bij deu jeug-

digen Lewe opwekte, terwijl het daartoe ook niet aan aanmoedigingen ontbrak van

een anderen moederlijken oom, den heer J. L. van Hasselt, Kapitein ter zee, met

wien hij reeds als jongen van 7 jaren op de vlindervangst uitging.

Lewe was Controleur der belastingen en in die betrekking somwijlen geplaatst in

streken, minder geschikt voor de vermeerdering der vlinderverzameling, die hij had

aangelegd, doch gedurende 18 jaren te Beek bij Nijmegen, in welks heerlijke om-

streken hij ruimschoots gelegenheid vond om aan zijne zucht voor entomologie te

voldoen. De lust om nieuwe soorten bij zijne verzameling te voegen heeft hem in

die jarin soms geheele dagen en nachten in het Pruissische Keichswald doen door-

brengen. Tweemaal was hij bij gelegenheid vau vergaderingen der Nederlandsche

Entomologische Vereeniging te Nijmegen de gids der bijeengekomen entomologen,

eens aan de Watermeerwijk, eens op den St. Jansberg. Hij presideerde de laatste

Zomervergadering te Nijmegen.

Eene ziekte, die reeds eenige maanden gesluimerd had, maakte in weinige weken

na veel lijden een einde aan zijn leven ; hij overleed te Beek den 20steu November

1878.
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bedraagt 87 nummers; jammer maar dat aan al deze werken, op

een na, afbeeldingen ontbreken.

„ Hoe diep wij deze verliezen ook betreuren , wij mogen onze oogen

niet sluiten voor het goede dat ons van andere zijde tegenkomt, voor

de vermeerdering van ons ledental met verscheidene nog met jeugdigen

ijver bezielde personen die zich aan ons willen aansluiten. Het is

uit naam van alle oudere leden dat ik hun, en inzonderheid die

onder hen , die zich heden reeds hier bevinden , het welkom in onzen

wetenschappelijken kring toeroep. Het is hun voorzeker reeds bekend

dat in onzen tempel twee beelden staan, voor welke bij voortduring

onze reukofters branden, de wetenschap namelijk en de vriendschap,

en dat wat onze bijeenkomsten zoo bijzonder aangenaam en genoe-

gelijk maakt is , dat wij niet alleen zaraenzijn om met en van elkander

te leeren , om het fonds onzer kennis te vermeerderen, maar ook om

een' ouderlingen band van vriendschap en welwillende genegenheid te

vormen, die ook buiten onze bijeenkomsten zijne regten laat gelden.

In de overtuiging dat zij geheel bereid zijn om in beide opzigten

volkomen met ons zamen te stemmen, zamen te werken en zamen te

genieten, roep ik hun hier van ganscher harte het welkom toe.

„ Misschien willen zij en andere jeugdige medeleden onder ons van

een' veteraan wel bij deze gelegenheid een enkelen wenk voor de

rigting hunner studiën ontvangen. De entomologie kan in verscheidene

onderdeden gesplitst worden , als 1°. het systematische herkennen , be-

noemen en schikken der soorten, 2°. het bestudeeren en beschrijven

der levenswijze en gedaantewisseling, 3°. de physiologie en het on-

derzoek van de werking der organen ,
4". de anatomie en kennis der

inwendige ligchaamsdeelen, 5°. de wetenschap van de verhouding der

insecten lot landbouw, boschcultuur enz. Van al deze onderdeden

wordt het eerste, het systematische, bijna uitsluitend door de leden

onzer Vereeniging behandeld, terwijl de overige onderdeden, waarvan

niemand ontkennen zal dat zij waarlijk hooger in rang staan, slechts

nu en dan eens voor een enkelen keer door een der onzen beoefend

worden. Wij wandelen bijna allen in eene en dezelfde rigting en dat

is zeer te betreuren. Werkelijk zouden onze jongere leden èn der

wetenschap èn der Vereeniging een' dienst bewijzen, indien zij een

ander voetspoor inslaande, ook eens ander wild medebragten, dan

hetgeen in zoo ruime mate reeds gevangen en geschoten wordt. Ik

hoop zeer dat onder hen, zij het ook niet dadelijk, dan later, ook

(Vndere entomologcn dan systematici zullen aangetroffen worden.
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„ Maar ik raag niet langer bij dit punt stilstaan. Misscliien wachten

ons juist raededcclingen van zeer bijzonder gehalte en het zou mij

niet voegen door mijne raadgevingen aan jonge leden, het genot van

allen uit te stellen of zelfs te bederven. In het vertrouwen, mijne

Heeren , dat uwe niededeelingen wederom strekken zullen tot vermeer-

dering onzer kennis, open ik deze twaalfde wintervergadering."

Na deze toespraak vraagt de heer A 1 b a r d a het woord en zegt zeer

gevoelig te zijn voor das Voorzitters welwillende woorden jegens hem;

hij heeft gedurende den tijd dat hij geroepen was de zaken der Ver-

eenigiiig als President te leiden , met groot genoegen hare belangen

voorgestaan , en ofschoon nu uit het Bestuur getreden , hoopt hij

steeds voort te gaan met , waar hij kan , den bloei der Vereeniging

te bevorderen.

Alsnu wordt overgegaan tot de wetenschappelijke onderwerpen en

deelt Professor Vet h eenige bijzonderheden mede betreffende de aan-

zienlijke collectie insecten, welke door de Sumatra-expeditie is bij-

eengebragt en door hem wel op 10,000 exemplaren wordt geschat.

Die collectie is op dit oogenblik reeds voor het grootste gedeelte in

handen van de leden der Entomologische Vereeniging, die zich be-

reid hebben verklaard haar voor de wetenschap te bewerken. De

bedoeling is om de geheele verzameling, nadat zij bewerkt zal zijn,

aan 's Rijks Museum van natuui'lijke historie te Leiden over te

dragen, met dien verstande dat van soorten, welke in het Museum

reeds ruim vertegenwoordigd zijn of in de bijeengebragte collectie in

vele exemplaren voorkomen, de niet noodige voorwerpen, des ver-

kiezende, ter beschikking van de bewerkers zijn. Het Hoofd-comité

voor de Sumatra-expeditie is voornemens de resultaten der expeditie

openbaar te maken door de uitgave van een werk , waarin de zoologie

eene ruime plaats zal kunnen beslaan. Spreker acht het wenschelijk

dat van al de verzamelde soorten systematische lijsten worden opge-

maakt en de daarin voorkomende nieuwe soorten worden beschreven

en afgebeeld. Het Comité vertrouwt dat de bewerkers der verschil-

lende onderdeelen hunne taak geheel belangeloos, ter liefde der

wetenschap zullen willen volvoeren, doch indien er soms aan de be-

werking eenige onkosten mcgten verbonden zijn, dan zal het Comité

die gaarne voor zijne rekening nemen.

Naar aanleiding van deze raededeelingeu vraagt de Voorzitter
^ of
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er ook met betrekking tot de omstandigheden waaronder de voor-

werpen gevonden zijn of in 't algemeen omtrent de biologie der in-

secten , door de leden der expeditie aanteekeningen zijn gehouden.

Zoo ja, dan zou hij gaarne zien dat deze aanteekeningen ook aan

de bewerkers wierden ter band gesteld ten einde daarvan gebruik te

kunnen maken.

Professor Veth zegt dat er inderdaad vele aanteekeningen op ento-

mologisch gebied zijn gemaakt, die hij bereid is ter beschikking van

de bewerkers te stellen.

De heer Alb ar da berigt dat hij dezer dagen een aantal Lepi-

doptera uit Aijeh heeft ontvangen, waaronder vele kleine soorten,

en welke nog niet aan spelden zijn gestoken. Zooveel hij dit reeds

heeft nagegaan, zijn de meeste exemplaren in gaven toestand ov^er-

gekomen. Hij zal de collectie aan den heer P. C. T. Snellen ter

hand stellen, die op zich genomen heeft de voorwerpen te determi-

neeren en indien er nog onbeschreven soorten onder schuilen, deze

te beschrijven.

De heer van Hasselt vestigt de aandacht der vergadering

op eenige bijzonderheden den Alius coriiuliis Dol. betreffende. Hij

had voor het eerst door de collectie Doleschall met deze groote

tropische Attide kennis gemaakt. Onder diens spinnen uit Amboina

kwamen daarvan vele exemplaren, doch alleen vrouwelijke, voor.

Onder anderen is deze springspin merkwaardig door hare zoogenaamde

„ cornua " op de zijdelingsche af helling van het kopstuk ter hoogte

van de middeloogen geplaatst. Deze hoorntjes, door Doleschall ook

„Spinae" genoemd, zijn echter slechts lange bundels van zwarte borstel-

haren, aan den top vereenigd en eenigszins gebogen , in vorm werkelijk

eenige overeenkomst met koeliori'iis in miiiialtiur vertoonende.

Tn dezelfde verzameling van Doleschall bevonden zich vele exem-

plaren van eene andere groote AUiis-soort , doch daarvan uitsluitend

mannelijke individuen, te weten de Alius alfurus Dol., van de vorige

in vorm en teekening grootendeels verschillende. Intusschen deed

deze coïncidentie, dat van beiden de grootste Attiden dezer collectie

van de eene slechts mares van de andere alleen feminae voorkwamen,

bij Spreker het vermoeden rijzen , of de laatstgenoemde, Altus alfiirxsy

ook het <? van Alius coniidus kon zijn. Later werd dit vermoeden,

ppafhankelijk van hem, dopr de onderzoekingeu van den Hoogleeraar
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Thorell, die Alius al funis Dol. herkend had als reeds vi'oeger door

C. Koch onder den naam van //////»s{//r/a///f'»s te zijn beschreven, naar

zij beiden meenden , tot zekerheid gebragt en beschreef hij , in beide

deelen van zijn jongsten , voortretfelijken en reusachtigen arbeid Sliidi

sili Uagni malesi i' papuani (Genua 1877 en 1878), diensvolgens Atlas

coni Ullis Dol. als de ? van Hì/IIiis fiii/anleiis C. Koch ^.

Terzelfder plaatse kwam Thorell tot de veronderstelling, dat eene,

als eene derde „soort" van groote mannelijke springspin, door White

als Dcineresus Waickciiaerii beschreven en afgebeeld in Aw/m/s a//f/ M«-

ijaziiic of yaliiral Hislorij, vol. XVIII, p. 179 (Londen 1846) , slechts

eene op Celebes levende „ variëteit " van Koch's Hijllus giganteiis ê

zoude zijn. Echter oppert hij zelf, als deze spin nog niet in natura

gezien hebbende, daartegen eenigen twijfel, op grond van den veel

breederen dan längeren bouw der mandibulae bij Dcineresus^ en vooral

van het voorkomen van een tandje aan de ungues bij dezen, en

vraagt zelfs : „ nonne propria species " ?

Spreker nu verkeert in de gunstige gelegenheid, om zoowel op de

laatste vraag een bepaald antwoord te kunnen geven, als over de

eerstgenoemde determinatie eenig meer licht te ontsteken. Voor eenigen

tijd had ons geacht medelid Ritsema, als Conservator aan 's Rijks

Museum te Leiden, hem verzocht, eene collectie^ spinnen, reeds in

18G3 door den heer von Rosenberg, uit Gorontalo op Celebes mede-

gebragt, op gelijke wijze te willen nazien, als hij zulks voor 'de

tegenwoordige kleine verzamelingen tropische spinnen van het Museum
,

respectievelijk door de beeren Doleschall , Ludeking en van Kaathoven

bijeengebragt , had verrigt. In de collectie von Rosenberg nu vond

hij wel een paar wijfjes van Alius cornutus Dol., maar geene exem-

plaren van diens Alius alfurns. Daarentegen kwamen daarin voor

enkele —ook hem tot hiertoe bij aanschouwen niet bekende —exem-

plaren van den gezegden Deineresus Walckenacrii White, c?, voorzeker

een der meest krachtig gewapende spinvormen.

Spreker laat van deze drie vormen voortreffelijk geconserveerde

speminina op alcohol ter bezigtiging rondgaan en doet daarbij hunne

onderlinge verschilskenmerken, vooral in den bouw der monddeelen,

kleurteekening en beharing, opmerken.

„Na deze zelfs slechts oppervlakkige beschouwing", zegt hij woordelijk,

„ zal ieder uwer terstond reeds met mij waarnemen , dat er verder wel

„geen sprake van kan zijn, om Üevieresns Walckenaerii c? als variëteit

„ van Hijlliis giganteus $ te beschouwen, Zelfs vertrouw ik , dat nu
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„reeds mijn hoog vereerde vriend, —̂aan wien ik een der Deiiieresus-

„ exemplaren heb toegezonden —de eerste zal zijn, om te erkennen,

„dat thans zijne bovengenoemde vraag: nonne propria species? met

„ oranino moet worden beantwoord." Door eene allertreurigste familie-

omstandigheid ,
—het onverwacht verlies zijner beminde, nog jeug-

dige en zeer talentvolle echtgenoote, —is de heer Thorell voor het

tegenwoordige verhinderd in het vervolgen zijner studiën ten deze

en kan Spreker aldus diens beslissing ter zake nog niet mededeelen.

Dezelfde verzameling von Rosenberg verschafte Spreker voorts de

tweede gelegenheid, en nog meer belangrijk naar zijn inzien, tot

opheldering der :iuestie over AUks coniulus-ma.s. Hij vond daarin eenige

geheel afgewreven, doch enkele andere nog vrij goed geconserveerde

mannelijke Alius {Hijl lus!" /Vrr/p/n<.s .^) -exemplaren , die wèl van den

bovenbedoelden Dcimrcsiis en HijUus c?, in vele opzigten afweken,

maar daarentegen in één hoogst voornaam opzigt overeenkwamen met

Alius coniuliis Dol. 2« Wanneer men namelijk de beharing van den

céphalothorax (frons, clypeus, declivitas lateralis) van de bovengenoemde

en andere analoge Allns-soorten , vooral uit de Pltwippiis-gvoep , naauw-

keurig bezigtigt, vertoonen die allen ter plaatse , in meerdere of mindere

hoeveelheid, lange, stijve regtopstaande haren; deze staan nogtans op

zich zelven, zoogenaamd „vereinzeint", niet in groepen of bundels,

gelijk tot dusverre alleen bij Alius coniultis Dol. j bekend was. Thans

ontdekte Spreker bij de laatstgenoemde marcs, dat deze in elk opzigt

gelijke
r,

Coruna" vertoonden als de feminae. Alleen zijn de borstelharen

in niet zoo dikke groepen vereenigd, maar hebben deze overigens geheel

en al dezelfde gedaante en zijn terzelfde plaatse ingeplant. Alle

leden ter vergadering tegenwoordig bevestigden hem in deze opvatting.

Hij vermoedt alzoo nu den waren mas van Alias cornulus 2 Dol- te

hebben gevonden, en stelt zich voor, daarvan, bij de Lijst der col-

lectie von Rosenberg, eene uitvoerige diagnose te geven, in afwachting

der decisie van Professor l'horell, aan wien hij ook van deze spin

een duplicaat ter bezigtiging heeft toegezonden.

Intusschen blijven er voor deze groep nog eenige vragen over, te

weten: Is PIcxipinis mulitlarius C. Koch, zoo als Spreker zou meenen,

althans wat de feraina betreft, doch door Thorell eenigermate wordt

betwijfeld, gelijk aan Atlas vonratus Dol.? Waar is de ? van HijUus

giganU'us en waar is de j van Dcinercsas iralrhcaacrii!' Deze blijven

nu beiden nog onbekend. Ten slotte bestaat in deze questie nog ééne

groote onzekerheid in de beschrijvingen door Doleschall van zijnen
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AUus corviUns en zijnen Attus alfurus. Hij beschrijft die als twee bij-

zondere soorten niet alleen, maar neemt ook, voor beiden, eene

trouwens veel kortere algemeene diagnose op, edoch bij connilns eene

veel minder goed omschrevene voor het c?, bij al /uniti eene nog veel

kortere, ja onbeteekenende ,
voor de 5!

Dit onderwerp laat alzoo nog steeds een en ander te wenschen

over. Ook onder de enkele AUiiles uit de omstreken van Makasser,

mij vroeger door onzen Piepers medegebragt of toegezonden, bevon-

den er zich geene tot de besprokene twijfelachtige soorten behoo-

rende.

Naar aanleiding van het medegedeelde door ons hooggeacht medelid

Prof. Veth, omtrent de zoologische resultaten en desiderata der we-

tenschappelijke Sumatra-expeditie , is het denzelfden Spreker aange-

naam, reeds nu te ~ kunnen getuigen, dat die, wat de Araneiden,

door den heer Joh. Snelleman verzameld, betreft, beloven niet van

groot belang te zullen zijn ontbloot. Ten bewijze vertoont hij voorloopig

aan de Leden een paar extra-ordinaire specimina dezer verzameling,

die terstond aller belangstelling tot zich zullen trekken, en zulks te

meer , daar zij in uitmuntend geconserveerden staat zijn overgekomen
;

het zijn: 1°. eene Epcim {Gasleracantha of Plcdana) perspicillala

Dol. $, 2°. een T/iomwis ocloinaculatus C. Koch (gelijk aan Pküijtiw-

inisus plirijnokles Dol.), beiden gevonden in de Padangsche bovenlanden.

De hooge zeldzaamheid dezer buitengemeen fraaije tropische Ara-

neiden moge ook hieruit blijken, dat zij nog niet schijnen voor te

komen in het beroemde Museum civicum van Genua, waaruit Thorell

voor een groot deel geput heeft voor zijne bovengenoemde nieuwe

„ Studi." Althans tot hiertoe zijn deze spinnen daarin nog niet door

hem beschreven of vermeld. Zij zullen eene ware aanwinst uitmaken

van de kleine collectie onzer tropische spinnen van 's Rijks Museum

te Leiden, waarvoor het Comité van de Sumatra-commissie haren we-

tenschappelijken buit vrijgevig wenscht te bestemmen.

De heer van Hasselt laat, in de derde plaats, nog ter bezigtiging

rondgaan een fleschje, waarin twee specimina der bij vroegere gele-

genheden besprokene „mystieke", of liever nog onbekende bclarvor-

mige cocons , bij ons te lande voorkomende. Hij is gelukkig genoeg

geweest , in dezen nazoraer , de fabriekante daarvan , in gevangenschap

ten zijnen huize, te hebben waargenomen. Hij zal er nu, om niet te

veel tijd in beslag te nemen, niet meer van zeggen, dan dat ook deze

buitengewooDi fraaije cocou-voru\ door eene .If/rocm wordt vervaardigd
,j
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naar hij meent Agelcna {Agroeca) proxima van Cambridge. Uitvoeriger

mededeeling en afbeelding reserveert hij zich tot later.

De heer Everts deelt in de eerste plaats mede dat steeds Notiop/tUiis

substriatus Waterh. verward werd met N. biguUatus F. Ofschoon eerst-

genoemde soort in zijne Lijst als uiterst zeldzaam was opgegeven, is

hem later gebleken dat zoowel de eene als de andere soort bij ons

gemeen is. Hij vond eerstgenoemde o. a. in groot aantal op mos in

het mastbosch bij Breda.

2°. laat hij een inlandsch exemplaar zien van Calosoma scriceum

F. , door den heer Roelofs te Putte nabij de Belgische grens gevangen

en aan Spreker vriendelijk afgestaan.

3°. deelt hij mede dat Leislus riifoinarginalus Dfts. niet in Neder-

land voorkomt, maar dat alle bekende exemplaren tot nu toe onder

dien naam vermeld, behooren tot L. fulvibarbis Dej.

4°. vertoont hij een voorwerp van Moloc variegatus Donov. , welke

soort vrij gemeen is bij Zierikzee.

5". vermeldt Spreker dat hem gebleken is, dat onder de vele voor-

werpen van LixKS bicolor Oliv., welke in Nederland zijn aangetroffen,

eene tweede soort aanwezig is, nl. Lixus sanguineus Rossi, die zelfs

vrij gemeen is, terwijl Lixus bicolor slechts eenmaal schijnt te zijn

aangetroffen.

6°. geeft hij den wensch te kennen dat de entomologen, welke

gewoon zijn paddestoelen te onderzoeken of te bewaren met het doel

om Diptera enz. op te kweeken, ook vooral toezien op de daarin

levende Coleoptera. Ongetwijfeld moeten in Nederland nog tal van

vormen in paddestoelen aangetroffen worden o. a. van de geslachten

Liodcs, Agalli idium, Cryptopliagus en Vis. Vooral van laatstge-

noemd geslacht kunnen waarschijnlijk nog vele soorten worden

ontdekt.

Ook beveelt hij zeer aan, boomschors aandachtig na te zien en

middelen te bedenken om alle insecten die daarachter leven, op te

vangen. Velen namelijk maken springbewegingen , waardoor zij ligt

aan het oog van den verzamelaar ontsnappen.

Onder de vormen die achter boomschors leven, laat Spreker drie

soorten van het geslacht Tropidcres zien, welke sedert de uitgaaf

zijner Lijst in Nederland zijn waargenomen 5 het zijn : Tv. alhirostris

Herbst, door wijlen den heer v. Medenbach de Rooij bij Arnhem ge-

vangen, Tr. scpicola F. bij Ginneken door den heer Ritsema, en
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Tv. marcliiciis Herbst, door den heer v. M. de Rooij en pater Agliina

bij Huissen.

Ten slotte vertoont Spreker een grooten O.-Indischen duizendpoot ,
te

Haarlem onder een' steen in een' tuin gevangen en ongetwijfeld af-

komstig uit eenige lading van Indie.

De heer Leesberg zegt dat bij de studie der Halticiden vele

moeijelijkheden het vormen van eene goede analytische tabel der

soorten in den weg staan. Hij wijst hier bijv. op het geslacht Crepi-

doclera Chevr. De koper- of bronskleurige soorten van dit geslacht
,

die ook wel tot groen en blaauw afwijken, werden steeds verdeeld

als volgt, zoowel door de monographisten (Foudras, Kutschera,

AUard) als door de overige schrijvers:

fl. soorten met geheel gele sprieten.

b. 4 eerste leden der sprieten geel.

^' '^ lì V n V n

Tot de sectie b behoorde Cr. Chioris Foudr. , en nu vond Spreker

aan exemplaren door hem dit jaar in de Pyreneën verzameld ,
bij

Cr. Chioris het 2de, 3de en 4de sprietenhd reeds geheel of gedeel-

telijk zwart.

Hetzelfde geldt bij Pliyllolrela Foudr. Dit geslacht wordt in de 2de

onder-afdeeling verdeeld in soorten met —en soorten zonder roode

of gele sprieten-basis. Tot de tweede groep behoorde volgens alle

schrijvers PU. poedlocnas ComoU. (Color ca Foudr., Obscurella Kuts.)

en nu heeft Spreker een inlandsch exemplaar gezien, dat geheel

zwarte sprieten bezit. Het is alzoo noodig voor deze variëteiten hetzij

eene geheel andere tabel te ontwerpen of wel eene soort meer dan

eens in dezelfde tabel onder verschillende afdeelingen te vermelden.

Hierop wordt gezegd dat het misschien voldoende zou zijn bij de

tabel in eene noot op de variëteiten te wijzen.

De heer Brants stelt, ten vervolge op zijne korte mededeeling

in de jongste Zomervergadering, de Leden in kennis met zijne aan-

teekeningen omtrent de ontwikkelingsgeschiedenis van den merkwaar-

digen dagvlinder Sattjrm Statilimis Hufn. , waarvan het hem, na een

vruchteloos onderzoek van vele jaren , eindelijk is mogen gelukken al

de verschillende levenstoestanden na te gaan.

Hoewel het hem niet mogelijk is geweest zijn opstel deswege reeds

geheel naar verlangen uit te werken, wil hij toch deze bijeenkomst
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niet laten voorbijgaan zonder het voornaamste van zijne waarnemingen

omtrent de eerste toestanden van genoemde vlindersoort bekend te

maiven, ten einde voor de Nederlandsolie Entomologie het voorregt

te vindiceeren van de ontdekking der ontwikkelingsgeschiedenis van

een der weinige grootere Europeesche dagvlinders, waarvan de eerste

toestanden nog volslagen onbekend, althans onbeschreven zijn.

Duidelijkheidshalve heeft Spreker een aantal zeer vergroote af-

beeldingen vervaardigd van het ei, de rups na de onderscheidene

vervellingen en de pop van S. StatUiniis, welke hij ter bezigtiging

laat rondgaan, terwijl hij eene vrij uitvoerige beschrijving, zoo van

de levenswijze als van al de verschillende op elkander volgende toe-

standen van het insect, voorleest.

Daar zijne waarnemingen intusschen weldra in een afzonderlijk

opstel in het Tijdschrift zullen worden opgenomen, schijnt het over-

bodig hier verder melding te maken van het door hem ter zake

medegedeelde.

Ten slotte vertoont Spreker, op 's Voorzitters verzoek, eene fraaije,

door hem geteekende , voor het werk van Sepp (2de Serie , Neder-

landsche vlinders) bestemde plaat, waarop de geheele ontwikkelings-

geschiedenis is voorgesteld van de zeldzame en fraaije Harpyia bifida

Bralim. Al de aanwezigen bewonderen deze nieuwe, uitmuntend ge-

slaagde proeve van het keurig penseel van den heer Brants, waarop

de voorwerpen volkomen naar het leven en uiterst kenbaar zijn

afgebeeld.

De heer Oudemans laat ter bezigtiging rondgaan eene merk-

waardige, bijna geheel witte albino- variëteit van Epinepliele JaiiimL.,

door hem op 27 Julij 1878 aan de Watermeerwijk bij Nijmegen ge-

vangen.

De heer Swierstra brengt ter tafel eene groote menigte

cocons van Microgasler-lsLryen , allen van een zuiver wit spinsel

zeer regelmatig aan elkander bevestigd, ter grootte en in den vorm

van een hoenderei. Het stuk is het K. Z. Genootschap Natura

Artis Magistra ten geschenke gegeven onder opgave van te zijn

„het nestje van een colibri" en afkomstig uit Virginie. Het is

Spreker onbekend van welke soort dit kolossale spinsel afkomstig is

en welke rups-soort deze talrijke hoeveelheid wespjes heeft geher-

bergd. Mogten de daartoe in 't werk gestelde pogingen een gunstig
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gevolg hebben
, dan zal hij gaarne daarvan bij eene volgende gelegen-

heid verslag doen.

Namens den heer G. F. Westerman , Directeur van het Genootschap

bovengenoemd en Eerelid der Vereeniging leest dezelfde Spreker nog

het volgende schrijven voor :

^ Door niemand , die wetenschap liefheeft en beoefent zal het worden

„ontkend, dat het bijeenbrengen van verzamelingen op welk gebied

„ook, als het meest doeltreffend middel moet worden beschouwd tot

„uitbreiding van kennis en opwekking tot leerzaam onderzoek. Wij

„ gevoelen ons daarom aangetrokken tot hen , die met opoffering van

„tijd en geld, zich als ijverige verzamelaars doen kennen en hun-

„ keren naar de gelegenheid een' blik te mogen slaan over de reeksen

„ van bekende en ons vroeger onbekende voorwerpen , door hen met

„ standvastigen ijver bijeengebragt. Hunne namen worden door ons

„ met eerbied genoemd en hunne aanwijzingen en voorlichting door

„ons op hoogen prijs gesteld.

„ Wordt nu een dergelijk verzamelaar aan zijne vrienden en de

„ wetenschap ontrukt , zoo ontvangen wij die treurmare met innig

„leedwezen, en spoedig rijst de weemoedige vraag bij ons op: wat

„zal er van de met zoo veel moeite, vlijt en zorg gevormde verza-

„ meling worden? —zal ze door den beslissenden hamerslag in het

„ verkooplokaal uiteenspatten of wel haar het lot ten deel vallen van

„ zooveel bronnen van kennis en wetenschap , die uit gemis aan be-

„ langstelling bij onze landgenooten , naar den vreemde verdwalen?

„Het was ook weder deze vraag, welke bij het overlijden van

„ons te vroeg betreurd medelid, den heer A. B. van Medenbach de

„ Rooij , het onderwerp uitmaakte onzer gedachten. Eene verzameling

„ toch als die der beeren van Medenbach de Rooij , waaraan vader

„en zoon een aanzienlijk deel hunner levensjaren hebben gewijd en

„ die voor de kennis onzer Nederlandsche fauna van het grootste

„ gewigt moet worden geacht , mögt niet verbrokkeld worden of naar

„den vreemde verhuizen; hiervoor moest, kon het zijn, worden ge-

„ waakt.

„ In die overtuiging werd door ons gehandeld. De verzameling is

„ in haar geheel voor ons vaderland bewaard gebleven en in het

„bezit van het Genootschap voor elk beoefenaar der entomologische

„ wetenschap toegankelijk gesteld.

„Ik meende dit berigt aan de Leden onzer Vereeniging schuldig

„te zijn, zonder mij te vermeten U op de hooge wetenschappelijke
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^waarde dezer collectie te wijzen. Genoegzaam zal het U allen be

„ kend zijn dat vooral de verzameling der Microlepidoptera als het

„ meest belangrijke onderdeel mag worden beschouwd en de voortref-

„felljke conservatie daarvan bovenal van den stalen ijver en de be-

„ wonderenswaardige kunstvaardigheid der verzamelaars getuigt.

„ Gelukkig zal ik mij achten , wanneer zij den wetenschappelijken

„ arbeid van hen , die zich met de beoefening der Nederlandsche

„ fauna bezig houden , nu of later van dienst zal kunnen zijn.
"

Met algemeene instemming worden deze beschouwingen en dit berigt

van Dr. Westerman door de vergadering vernomen.

De heer Rit sema zegt, dat hij zijn voornemen in de laatstge-

houden Zomervergadering geuit (zie blz. V van het Verslag dier

Vergadering) om de collectie der Entomologische Vereeniging te

voorzien van zorgvuldig gedetermineerde bijen-soorten uit zijne

vangsten der beide laatste jaren, heeft ten uitvoer gebragt en te

gelijker tijd de geheele bijen-collectie volgens de nieuwe naamlijst

gerangschikt. Ook ten gevolge van de bijdragen van de beeren van

der Wulp en Gerth van Wijk, die bereidwillig eenige soorten of

sexen afstonden welke nog niet in de genoemde collectie vertegen-

woordigd waren, bestaat deze nu uit 143 soorten, waarvan 110 in

beide en 33 in slechts eene sexe , terwijl blijkens de nieuwe naamlijst

het aantal der thans als inlandsch bekende soorten 195 bedraagt.

Toen de naamlijst der bijen gereed was , lag die der Plooivleugelige

wespen {Hymenoptera Diploptera) aan de beurt, en deze ligt reeds in

handschrift gereed. Hoewel hiervoor een aanzienlijk materiaal (namelijk

dat van 's Rijks Museum , van de Entomologische Vereeniging en van

de beeren van der Wulp, Piaget en Gerth van Wijk) gediend heeft,

verzoekt Spreker de aanwezige leden, die in het bezit mogten zijn

van inlandsche voorwerpen van deze familie, ze hem, liefst zoo

spoedig mogelijk, ter determinatie te willen toezenden, ten einde de

naamlijst zoo volledig mogelijk worde. Terwijl de naamlijst in het

2'^* deel der Bouwsto/fen voor eene Fauna van Nederland, van 1858

dagteekenende , slechts 14 soorten, verdeeld over 5 geslachten, ver-

meldt , kent hij er nu reeds 37. Dat dit getal aanzienlijk is en waar-

schijnlijk in ons land niet veel soorten meer ontdekt zullen worden,

blijkt bij vergelijking met de faunistische opgaven omtrent eenige

naburige landen. Zoo bedroeg volgens Prof. A. Schenck te Weilburg

het getal wespen-soorten in 1861 voor het Groothertogdom Nassau 39,
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verdeeld over 5 geslachten en voor geheel Duitschland 52, verdeeld

over 7 geslachten; volgens F. Smith in 1871 voor Engeland 20

soorten, verdeeld over 3 geslachten, en volgens C. G. Thomson in

1874 voor Zweden 41 soorten, verdeeld over 6 geslachten.

In de tweede plaats wijst Spreker op eene onjuistheid, in de

Zoological Record voor 1876. Op blz. 199 van dit werk toch doet de

berigtgever het voorkomen als zou Spreker in onze Algemeene Ver-

gadering van 1875 (Tijdsciir. v. Enlotn. Dl. XIX, blz. xlvi) hebben

medegedeeld dat Westwood's Sarcopsijilus gaUinaceus van Ceylon

synoniem is met von Frauenfeld's Ilectopsijila PsUacli van Chili. Dit

is echter bezijden de waarheid. In genoemde vergadering zeide hij

slechts dat de overeenkomst die er bestaat tusschen de beschrijving

van beide soorten en niet minder de overeenstemming in levenswijze

het hoogst waarschijnlijk maken dat wij hier met twee soorten van

hetzelfde geslacht (Hectopsijlla Frauenf.) te doen hebben.

Ten derde. In de Transactions of the Entomological Society of

London voor 1877 blz. 1—13 beschrijft C. O. Waterhouse eenige

exotische Coleoptera van verschillende localiteiten. De derde hier be-

schreven soort ontving den naam van Adelotopus nmrginatns en is

van Java afkomstig. Bij het lezen der beschrijving herkende Spreker

in deze soort onmiddellijk die welke door hem voor ongeveer vier

jaren onder den naam Crijptocephalomorp/ia Caverei beschreven is

(Tijdschr. v. Entom. Dl. XVIII, blz. xciii). Hij heeft toen tevens

aangetoond dat de soort in geen der bestaande geslachten van de

groep der Pseudomorphiden kan ondergebragt worden, doch het

naast bij komt aan het geslacht Adelotopus Hope, maar hier-

van stellig generiek afwijkt doordien de bovenlip en bovenkaken

geheel onder den kop verborgen liggen, terwijl deze deelen bij het

geslacht Adelotopus aan den voorrand van den kop als het ware naar

beneden hangen, zoodat men ze, den kop en face ziende, duidelijk

waarneemt. Sedei-t het publiceeren van Spreker's beschrijving is het

aantal exemplaren van dit insect in het Museum met 3 vermeerderd,

en wel met een tweede exemplaar door den heer de Gavere bij Ba-

tavia gevonden, met een door den heer Bernelot Moens van Lahat

(Z. O. Sumatra) overgezonden voorwerp , en met een ander dat tusschen

vele van Nieuw-Guinea afkomstige en waarschijnlijk door Macklot

verzamelde kevers nog is aangetroflPen. Dit laatste voorwerp heeft

Spreker overtuigd dat de achterpooten werkelijk 5 geledingen in den

tarsus hebben, en dat er een scutellum aanwezig is, dat echter bij
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eene normale ligging van thorax en deksehilden onder den achterrand

van den thorax geheel verborgen blijft. Het scutellum is breed drie-

hoekig met convexe zijden , volkomen glad , zonder puntjes , en rood-

bruin van kleur met een' smallen iets donkerder zoom.

In genoemd opstel beschrijft Waterhouse ook eene soort van het

geslacht Adelolopiis {A. collaris Waterh.) van Siam afkomstig, welke,

indien zij werkelijk tot dit geslacht behoort, de eerste soort van het

genus zou zijn , buiten Australië aangetroffen.

Ten slotte vestigt Spreker er de aandacht op, dat de in 1873 ( Tijdsriir.

V. Eiilom. Dl. XVI. blz. 67, pi. IV, fig. 1) door den heer Snellen

van VoUenhoven onder den naam Uln/ssa fraclinervis beschreven en

afgebeelde Nieuw Zeelandsche sluipwesp, in 1876 [Trans, of the Entoiii.

Soc. of London, p, 479, pi. IV fig. 4) van Fred. Smith den nieuwen

naam fìliyssa antipodum ontving.

De heer Snellen, de wenken beamende door Dr. Everts gegeven

voor het verzamelen van Coleoptera, doet aanbevelingen van den-

zelfden aard voor de studie der Nederlandsche Lepidoptera en ves-

tigt buitendien de aandacht op het noodzakelijke van het onderzoeken

van bepaalde localiteiten. Dank zij de ijverige en vooral door Mr. H.

W. de Graaf uitmuntend en regt practisch geleide nasporingen , be-

ginnen de Lepidoptera van Nederland zoo goed bekend te worden

dat de ontdekking van nieuwe inlandsche soorten , althans wat betreft

de Macrolepidoptera , reeds eene belangrijke gebeurtenis mag worden

genoemd, zoodat wij onze aandacht vooral dienen te rigten op locali-

teiten, die zich door bijzonderen plantengroei onderscheiden en die

nog menige verrassende ontdekking beloven. Aan Spreker werden de

volgende voor de Fauna nieuwe soorten van Macrolepidoptera bekend:

T/iyris feneslrella Scop. —Limburg (Bunde), Mr. A. H. Maurissen.

Welligt de noordwestelijke grens voor de verbreiding dezer soort.

Hfliolltis scïdosa W. V. —Gelderland (Wolfheze bij Oosterbeek),

J. Backer.

Een bewijs dat naauwkeurig onderzoek van vroeger reeds goed

doorzochte streken ook nog de moeite beloont.

Aspilatrs foroiosaria Eversm. —Limburg (bij Gennep aan den

Plasmolen), H. Uijen.

Zeer zeldzame soort. Dr. Staudinger geeft in de laatste uitgave

van zijnen Catalogus alleen het Oosten van Rusland, Pommeren

en Westelijk Frankrijk als vindplaatsen op.
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Acidalia corrimììnria Kvetschra. Twee voorwerpen, als de voor-

gaande, Snellen.

De exemplaren komen vrij goed overeen met voorwerpen vaw

Meseritz (Pruissisch Polen), van Prof. Zeiler ontvangen, en zijn

slechts iets donkerder. Deze soort is mede zeldzaam en alleen

uit Noord-oostelijk Duitschland en Polen bekend.

EiipU/iccia virgaureata Doubd. —Noord-Brabant (Tilburg), Snellen.

Deze soort is reeds vroeger door den beer Heylaerts als inlandscb

opgegeven. Spreker zag echter diens exemplaren niet.

De namen van een paar mede vertoonde nieuwe Microlepidoptera

wil Spreker besparen voor eene lijst van nieuwe inlandsche soorten
,^

die eerlang door Mr. H. W. de Graaf eu hem bekend zal worden

gemaakt.

Het getal bekende Nederlandsche Microlepidoptera is thans 729.

Voorts vermeldt Spreker dat Dactylota KiuLi'irlla Snellen, 77/V/ä»

V. Klit. 1875 (XIX p. 23 pi. 1) ook bij Stettin gevonden is en de

rups in het najaar op twee soorten van Psainma werd ontdekt.

Ten slotte vertoont hij een fraai exemplaar eener schoone Cer.nm-

bycide uit Columbie, te weten Cnlliporion LcmniiK'i Thoms.
,

waarvan Baron von Noleken eenige exemplaren van Bogota heeft me-

degebragt en bij Spreker ten verkoop gedeponeerd, tegen den prijs

van 2 dollars per stuk. Het prachtige dier trekt zeer de bewondering

der aanwezigen, en op de verklaring van den heer Ritsema, dat deze

soort niet in 's Rijks Museum voorkomt, is Mr. Albarda zoo goed het

«xemplaar op staanden voet aan te koopen en het aan dat Museum

ten geschenke te geven, welk geschenk door den heer Ritsema, als

Conservator bij die instelling, met de meeste dankbaarheid wordt

aanvaard.

De heer H. J. Veth deelt mede, dat hij in den afgeloopen zomer

gedurende eenigen tijd werkzaam is geweest aan het verplaatsbare

zoologische station der Dierkundige Vereeniging op het eiland ter

Schelling, en zich toen ook heeft bezig gehouden met de insecten-

fauna van dat eiland na te gaan. Hij heeft eene lijst opgemaakt van

al de daar door hem gevangen of waargenomen insecten ('), waar-

onder enkele soorten, die nog niet in ons land waren gevonden;

onder anderen is dit het geval met een paar waterkevers, en in»

(1) De lijst wordt als bijlage achter dit verslag gevonden.


